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seqüência negativa com a defasagem corrigida 

p,q    potências ativa e reativa instantâneas 

p , q    parte constante das potências ativa e reativa instantâneas 

p~ , q~    parte oscilatória das potências ativa e reativa instantâneas  

cp , cq    potências de compensação ativa e reativa instantâneas  

ωt  ângulo variante no tempo que representa a posição angular do 

eixo girante 

ψ ângulo qualquer em radianos  

→→

q,d  versores do sistema dq 

id(t), iq(t)  correntes instantâneas no sistema dq 

)t(i),t(i
~

q

~

d   parcelas oscilatórias das correntes instantâneas no sistema dq 

Compensação de desequilíbrios de carga empregando conversor operando em PWM – Rodrigo Cutri  



)t(i),t(i qd   parcelas médias das correntes instantâneas no sistema dq 

)t(i '
d , i   correntes instantâneas no sistema d’q’ )t('

q

)t(i),t(i
~
'
q

~
'
d   parcelas oscilatórias das correntes instantâneas no sistema d’q’ 

)t(i),t(i '
q

'
d   parcelas médias das correntes instantâneas no sistema d’q’ 

)t(i),t(i
~

qn

~

dn  parcelas oscilatórias das correntes instantâneas de seqüência 

negativa  no sistema dq 

iαc(t), iβc(t) parte real e parte imaginária das correntes instantâneas de 

compensação  

)t(i),t(i),t(i tsr −−−  correntes instantâneas de seqüência negativa  

ir90(t),is90(t),it90(t) correntes instantâneas atrasadas de π/2 no sistema rst 

N    número de amostras por ciclo da rede 
•

0I    fasor da corrente de seqüência nula 

•

−

•

−

•

− TSR I,I,I  fasores das componentes de seqüência negativa das correntes 

de linha 

M   matriz de conversão de valores no sistema rst para 

componentes simétricas 

irc(t), isc(t), itc(t) correntes instantâneas da rede após a compensação 

Id   corrente do lado CC do conversor CSI 

Iinjetada(s)  corrente injetada (domínio s) 

Iref(s)   corrente de referência (domínio s) 

Ierro(s)   corrente instantânea de erro (domínio s) 

Gct(s)    ganho do bloco controlador da malha de corrente (domínio s) 

Gf (s)   ganho do bloco conversor (domínio s) 

iinjetada(t)  corrente instantânea injetada 

iref(t)   corrente instantânea de referência 

ierro(t)   corrente instantânea de erro 
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∆b    variação superior da banda de histerese em relação à referência 

-∆b    variação inferior da banda de histerese em relação à referência 

vc   tensão de saída do conversor 

k    instante atual de amostragem 

∆   período de amostragem  

vd    tensão do capacitor do barramento CC 

vcref    tensão de referência para o conversor   

v   tensão instantânea da rede 

i   corrente instantânea da rede 

Kpv   ganho proporcional do controlador PI (malha de corrente) 

τi   constante de tempo do controlador PI (malha de corrente) 

ic   corrente do capacitor do barramento CC 

vtri   tensão da portadora triangular 

vdm    tensão instantânea do capacitor do barramento CC 

vLr, vLs, vLt  queda de tensão instantânea no indutor de acoplamento 

vr_PLL, vs_PLL, vt_PLL tensões instantâneas produzidas pelo PLL 

vc_ref_r, vc_ref_s, vc_ref_t tensões instantâneas de referência 

i_dc_r, i_dc_s, i_dc_t correntes instantâneas de compensação para o regulador do 

barramento CC 

verro   erro instantâneo de tensão no barramento CC 

vd_ref   tensão de referência do barramento CC 

iref_PI corrente instantânea de saída do controlador PI (malha de 

tensão) 

Gc(s)    ganho do bloco controlador da malha de tensão 

ir_injetada, is_injetada, it_injetada correntes instantâneas injetadas pelo conversor 

vr, vs, vt  tensões instantâneas no sistema rst 

vrede    matriz de tensões da rede 

irede   matriz de correntes da rede 

x   matriz de cossenos 
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dmv    valor médio da tensão no barramento CC 

dmv∆    ondulação de tensão no barramento CC (ripple) 

PI_refi    valor médio da corrente injetada (malha de tensão) 

PI_refi∆   variação da corrente injetada (malha de tensão) 

K   ganho da função de transferência da malha de tensão 

Kp   ganho proporcional do controlador PI (malha de tensão) 

KI   ganho integral do controlador PI (malha de tensão) 

)s(G    ganho do bloco G (conversor+controlador de corrente) 

Gp (s)   ganho do pré-filtro (malha de tensão) (domínio s) 

T(s) função de transferência em malha fechada do sistema (malha 

de tensão) 

Ts    tempo de acomodação do sinal 

ζ    fator de amortecimento 

nω    freqüência natural do sistema 

•

cV    fasor da tensão de saída do conversor 

•

V    fasor da tensão da rede 

•

I    fasor da corrente da rede 

injetadaI
•

   fasor da corrente injetada na rede 

Z   impedância de entrada do conversor 

I-   valor de pico da corrente de seqüência negativa da rede 

vdmax    tensão máxima do capacitor do barramento CC 

vdmix    tensão mínima do capacitor do barramento CC 

irh(t), ish(t), ith(t) correntes harmônicas instantâneas da carga 

fc   freqüência de chaveamento 

fa   freqüência de amostragem 
•

−r_refI , ,  fasores das correntes de referência de compensação  
•

−s_refI
•

−t_refI
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RESUMO 
 

 

 

É cada vez maior a preocupação com a qualidade da energia elétrica tanto do ponto 

de vista do consumidor quanto da concessionária. Um dos grandes problemas 

encontrados é o desequilíbrio de correntes trifásicas devido à utilização de cargas 

monofásicas, bifásicas ou trifásicas desequilibradas em sistemas trifásicos de 

potência. Para eliminar esse desequilíbrio é necessária a identificação da parcela de 

corrente de seqüência negativa presente no sistema e sua eliminação. A injeção das 

correntes de compensação via conversores estáticos operando em PWM (Pulse 

Width Modulation) é uma das soluções aplicadas. Esta solução exige o cálculo em 

tempo real da componente instantânea de seqüência negativa, que será utilizada para 

a obtenção da referência de corrente do conversor. Neste trabalho, alguns dos 

métodos mais conhecidos para a determinação das correntes de referências são 

agrupados segundo suas características comuns e suas notações são uniformizadas. 

Estes métodos são simulados e comparados segundo suas características a partir de 

resultados obtidos via simulação numérica utilizando o software MATLAB 

(Simulink-Power System Blockset). Um novo método é proposto para a extração em 

tempo real da componente da corrente de seqüência negativa, apresentando um bom 

desempenho em comparação com os outros métodos. O desempenho de um 

compensador completo é verificado via simulação numérica, utilizando-se um 

conversor do tipo fonte de tensão operando em PWM, incluindo as malhas de 

controle de corrente do lado CA e da tensão no barramento CC. As metodologias do 

projeto do conversor (indutor CA e capacitor CC) e das malhas de controle 

(rastreamento da corrente CA e regulação da tensão CC) são apresentadas. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The concern with the power quality is great, not only from the consumer's point of 

view but also from the utilities point of view. One of the most common problems is 

the unbalanced three-phase currents due to the use of single-phase loads, two-phase 

loads or unbalanced three-phase loads in three-phase power systems. In order to 

eliminate this unbalance it is necessary to identify the negative sequence components 

of the load current and to eliminate it. The injection of the compensating currents by 

means of static converters using PWM (Pulse Width Modulation) is one possible 

solution. This solution needs an algorithm for the real time extraction of the negative 

sequence component that will be used for generating the reference current for the 

converter. In this work, well-known methods for determination of the reference 

currents are organized and explained according to their common characteristics. All 

the methods have their simbology unified and their performance are compared based 

on simulation results. A new method, faster than the existing ones, is proposed. It is 

fully simulated using a voltage source converter operating with PWM. Design 

methodologies are proposed for the converter (AC inductor, DC capacitor) and for 

the control loops (AC current tracking and DC voltages regulation).        


